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Wat is Delft Fringe Festival
Tijdens het Delft Fringe Festival maak je als bezoeker kennis met 
nieuw aanstormend talent, dat is geselecteerd op vernieuwing en 
skills. Van muzikant tot danser en van theatermaker tot cabaretier 
en kleinkunstenaar. De voorstellingen vinden plaats  
op bijzondere locaties in Delft. Ontdek via het festival de (erfgoed)
pareltjes van de stad; van binnentuin tot woonkamer en van 
monument tot garage.

Een jaarlijks festival
Het Delft Fringe Festival is inmiddels uitgegroeid tot een 
springplank voor veelbelovende jonge makers die voet aan de 
grond willen krijgen in het culturele landschap. Het festival biedt 
hen een plaats om op te treden en feedback te krijgen, van zowel 
publiek als professionals. Deze culturele starters geven schwung 
aan innovatief Delft en vergroten de aantrekkingskracht van Delft 
op bezoekers, bedrijven en werknemers.

Complete belevenis
Het festival is niet alleen een cultureel uitje, maar een complete 
belevenis door korte gevarieerde voorstellingen van maximaal  
30 minuten op wisselende intieme locaties in de stad.



Word sponsor of donateur
Delft Fringe Festival gelooft in de kracht van samenwerking, vernieuwing en kansen bieden 
aan talent. En Delft cultureel verder op de kaart te zetten. Om deze maatschappelijke en 
culturele rol in Delft waar te (blijven) maken, slaan wij de handen graag ineen met culturele, 
maatschappelijke en commerciële partners.

Corporate Patron Bronze
 • Sponsorbijdrage van €500
  • Logovermelding op de website
  •	 4 toegangskaarten voor het festival
 • Donatie van €500
  •	 150% belastingvoordeel bij aangifte vennootschapsbelasting

Corporate Patron Silver
 • Sponsorbijdrage van €1250
  • Logovermelding op website en festivalmagazine
  • 4 toegangskaarten voor het festival
  • 2 toegangskaarten voor de festivalopening
 • Donatie van €1250
  • 150% belastingvoordeel bij aangifte vennootschapsbelasting

Corporate Patron Gold
 •	Sponsorbijdrage van €2500
  • Logovermelding op website, festivalmagazine en logowand
  • 16 toegangskaarten voor het festival
  • 4 toegangskaarten voor de festivalopening
 •	Donatie van €2500
  • 150% belastingvoordeel bij aangifte vennootschapsbelasting



Een festivalarrangement, als relatiegeschenk of personeelsuitje

Een relatiegeschenk, evenement of personeelsuitje? De arrangementen van het Delft Fringe 
Festival bieden een andere blik op Delft. De Fringe Tour wordt speciaal samengesteld door de 
programmeurs van het festival en kunnen compleet worden gemaakt met een borrel of een 
diner. Ontdek Delft en 3 nieuwe makers onder begeleiding van een persoonlijke stadsgids.

Fringe Tour: vanaf €50 per persoon
 • Op maat gemaakt festivalprogramma (3 voorstellingen)
 • Begeleiding door een officiële stadsgids

Fringe Tour met borrel: vanaf €75 per persoon
 • Op maat gemaakt festivalprogramma (3 voorstellingen)
 • Begeleiding door een officiële stadsgids
 • Afsluitende borrel

Fringe Tour met diner: vanaf €125 per persoon
 • Diner op basis van eigen wensen
 • Op maat gemaakt festivalprogramma (3 voorstellingen)
 • Begeleiding door een officiële stadsgids



Een gezamenlijk doel bereiken

Wilt u als bedrijf of particulier op een eigen wijze het festival een warm hart toedragen? 
Wij maken graag kennis. We bieden een breed scala aan mogelijkheden om uw bedrijf 
zichtbaar te maken en relevante, verrassende ontmoetingen te creëren. Daarnaast kunt 
u ook sponsoren door middel van uitwisseling van expertise, goederen of diensten. We 
vinden altijd een creatieve manier om het doel te bereiken.

Denk bijvoorbeeld aan
 • Een voorstelling op kantoor
 • Een besloten voorstelling tijdens het festival
 • Een bijdrage leveren aan het festivalpaviljoen (Roze Konijn)



150% belastingvoordeel
Delft Fringe Festival is een culturele ANBI-stichting. Donaties die 
zijn vastgelegd zijn daarom voor 125% aftrekbaar van de inkom-
stenbelasting. Bedrijven kunnen zelfs 150% verrekenen met hun 
vennootschapsbelasting. De ANBI-status verplicht ons om onze 
jaarstukken te publiceren, zo geven we inzicht in hoe we het geld 
besteden.

Het belastingvoordeel kunt u eenvoudig online berekenen via de 
handige rekenmodule via www.anbigift.nl/delftfringefestival.

Stichting Delft Fringe Festival
Professor Snijdersstraat 2
2628 RA Delft

RSIN: 858042630
KVK-nummer: 69862753 
Btw-nummer: NL858042630B01 
IBAN: NL21 RABO 0323 5857 60

Directeur-Bestuurder
R.W.A. (Roel) Funcken
roel@delftfringefestival.nl • 06 51 06 27 39

Raad van Toezicht
A.A.E. (Ans) Stephan, voorzitter 
C. (Corné) Ran, vice-voorzitter 
A.S. (Alexander) Alexiev 
H. (Hanna) van Gent 
T. (Tanja). Groenendijk - de Vos 
N. (Nathalie) van der Hak

Comité van Aanbeveling 
S. (Saskia) Tilanus, programmeur Stadsschouwburg Utrecht 
W. (Wilma) Franchimon, president of the Board Codarts Rotterdam

Met dank aan Ondernemersfonds Delft en in het bijzonder Stichting 
Gebiedsfonds Delft Technology Park.


